
 

 

 

 

I. Zasady rejestracji na studiach stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2019/2020 

1. Po 1 semestrze studiowania  

 Maksymalna liczba punktów do zdobycia na 1 semestrze studiów – 28 ECTS,  

 Warunki rejestracji na 2 semestr studiowania:  

– uzyskanie   20 pkt. ECTS w 1 semestrze studiów  

2. Po I roku studiowania  

 Maksymalna liczba punktów do zdobycia po I roku studiów – 60 ECTS  

 Warunki rejestracji na II rok studiowania:  

– uzyskanie 44 pkt. ECTS z I roku studiów,  

– zdanie egzaminów z Algebry i Analizy matematycznej I,  

– zaliczenie ćwiczeń z Analizy matematycznej II,  

- zdanie egzaminu z Mechaniki teoretycznej   

3. Po II roku studiowania  

 Maksymalna liczba punktów do zdobycia po II roku studiów – 120 ECTS  

 Warunki rejestracji na III rok studiowania:  

– uzyskanie 60 pkt. ECTS z I roku studiów  

– minimum 44 pkt. ECTS z II roku studiów  

- zdanie egzaminu  z Wytrzymałości materiałów I. 

4. Po III roku studiowania  

 Maksymalna liczba punktów do zdobycia po III roku studiów – 180 ECTS  

 Warunki rejestracji na IV rok studiowania:  

–  uzyskanie 120 pkt. ECTS z I i II roku studiów,  

–  minimum 30 pkt. ECTS po III roku studiowania, 

 

Kwalifikacja na listę specjalności odbywa się w trakcie 6. semestru na podstawie listy rankingowej 

utworzonej na podstawie deklaracji preferencji wyboru specjalności i średniej ważonej z ocen za 5 

semestrów. Grupy w specjalnościach tworzone są decyzją dziekana w zależności od liczby chętnych i 

możliwości organizacyjnych.  

 

5. Po IV roku studiowania  
Maksymalna liczba punktów do zdobycia po IV roku studiów – 225 ECTS w tym 12 ECTS za 12 

tygodni obowiązkowej praktyki na sem.8.  

 Warunki rejestracji na V rok studiowania:  

 uzyskanie 185 pkt. ECTS,  

Rejestracja odbywa się po 8 semestrze na powtarzanie 7. semestru, a po 7.powtarzanym semestrze 

na powtarzanie semestru 8. 

Absolutorium 225 pkt. ECTS w tym 12 ECTS za praktyki.  

 

W przypadku powtarzania roku wcześniej niż po 8 semestrze student jest zobowiązany zaliczyć 

wszystkie przedmioty z roku powtarzanego oraz ze wszystkich lat wcześniejszych. 



 W przypadku konieczności dokończenia pracy dyplomowej, gdy student uzyskał absolutorium 

istnieje możliwość przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak niż o 

3 miesiące. 

 

6. Warunki zapisów na przedmioty 

Zapisy na poniżej wymienione przedmioty wymagają zaliczenia wskazanych poprzedników: 

 

II. Zasady rejestracji na studiach stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 

2019/2020 

1. Po pierwszym semestrze studiowania 

 Maksymalna liczba punktów do zdobycia na 1 semestrze studiów – 30 ECTS,  

Warunki rejestracji na 2 semestr studiowania:  

 uzyskanie co najmniej 8 pkt. ECTS w 1 semestrze studiów  
 

2. Po I roku studiowania po pierwszym semestrze 

 Maksymalna liczba punktów do zdobycia po I roku studiów – 60 ECTS  

Warunkiem rejestracji na 3 semestr studiów jest uzyskanie 45 pkt. ECTS z I roku 

studiów 
 

3. Po 3 semestrze studiów  

 Maksymalna liczba punktów do zdobycia po 3 semestrach studiów – 70 ECTS  

Rejestracja na 4. semestr studiowania jako powtarzanie semestru 2. studiów jest 

możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą Dziekana . 

Rejestracja na 5. semestr studiowania jako powtarzanie semestru 3. studiów jest 

możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą Dziekana . 

W przypadku konieczności dokończenia pracy dyplomowej, gdy student uzyskał absolutorium istnieje 

możliwość przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, nie więcej jednak niż o 3 miesiące. 

 

 

 

  Przedmiot  Poprzednik 

Wytrzymałość materiałów I Mechanika teoretyczna [ćw] 

Wytrzymałość materiałów II Wytrzymałość materiałów I [ćw] 

Mechanika konstrukcji I Wytrzymałość materiałów I  

Mechanika teoretyczna 

Konstrukcje metalowe I Wytrzymałość materiałów I  

Konstrukcje betonowe I Wytrzymałość materiałów I  

Geotechnika I Wytrzymałość materiałów I i Geologia [w] 

Mechanika konstrukcji II Mechanika konstrukcji I [ćw], 

 


